
98

2
0

1
8

_
1

2

A Stúdió ’18 – Szalon. A jövőt végképp eltörölni című kiállításon bemutatott 
archív anyagok a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület 90-es évek-
beli tevékenységét vázolták fel, konkrét események kiemelésén keresztül.  
A Stúdió múltjára vonatkozó korabeli levelezések, dokumentumok 
jelenleg a Rottenbiller utca 35. szám alatt őrzött archívumban találhatók.  
A kiállítás tematikájához erre az iratanyagra támaszkodva kiválasztott, 
és a történeti részében felvázolt események, illetve a belőlük kirajzo-
lódó folyamatok kiemelésének célja a tárgyalt időszakban bekövetkezett 

változások szemléltetése volt. A vizsgálódást 
nem helyeztük tágabb kontextusba; a Stú-
dió működésének és a rendszerváltás utáni 
években véghezvitt megújításának belső 
folyamatait igyekeztünk szemléltetni vele.
A Stúdió 1990-ben kivált a Művészeti Alap 
fennhatósága alól, és független szervezet-
ként, egyesületi formában működött tovább. 
A szervezeti átalakulással azonban nem 
szűntek meg a korábbi rendszertől meg-
örökölt főbb funkciók, mint például az egy-
egy reprezentatív művészeti intézményben 
megrendezett éves kiállítások hagyománya. 
A 90-es évek közepétől a zsűrimentes tárla-
tokat kurátori szemlélet alapján rendezett 
tematikus kiállítások váltották fel.
Az éves kiállítások és a Stúdió Galériában 
megrendezett egyéni és csoportos bemu-
tatkozók szervezése mellett a rendszerváltás 
után egyre intenzívebbé vált a nemzetközi 
mobilitás, valamint az új külföldi kapcso-
latok kiépítése. Ezek eredményeként több 

– jellemzően ny ugat-európai – várossal 
eg yüttműködésben csere- és utazó kiál-
lítások valósultak meg. A Stúdió szakmai 
munkájának fontos részét adták a több-
nyire személyes kapcsolatokon keresztül 
létrejött rezidencia programok. A tagság 
bekapcsolódását a nemzetközi vérkerin-
gésbe tovább erősítette a hazai kulturális 

intézményi szereplőkkel való szoros együtt-
működés (NKA, Műcsarnok, külföldi kultu-
rális intézetek pályázati forrásai és network 
lehetőségei). 
Mivel a Stúdió rendszerváltás utáni történeti 
anyagának nagy része (pl. jegyzőkönyvek, 
kiállítás dokumentációk, levelezések) még 
feldolgozatlan, a kiállított dokumentumok 
nem kész kutatási eredményeket jelöltek, 
csupán lehetséges vizsgálódási pontokat, 
megközelítéseket körvonalaztak. Olyan 
témák megjelenítése volt a cél, mint a kiál-
lítási formák átalakulása, vagy a Művészeti 
Alaptól való függetlenedést követő struktu-
rális és finanszírozási változások. Mindezen 
problémák összefoglalása a Szalon koncep-
ciójának kiindulópontjául szolgáló, 1993-as 
Balkon-cikkben olvashatóak.
A politikai átalakulás során a művészeti 
intézményrendszer is változásokon ment 
keresztül. A szocializmusban szovjet min-
tára kialakított szervezeti egységek struktú-
ráját felváltotta a nyugati típusú intézményi 
modell kialakítása. Ennek következtében 
az állami támogatások lecsökkentek, a biz-
tos anyagi juttatások kiszámíthatatlanná 
váltak, helyükbe a sokkal bizonytalanabb 
szponzoráció, valamint a pályázati finan-
szírozás lépett, miközben az „átálláshoz” 
kevés idő állt rendelkezésre. Az 1990. május 
2-án tartott rendkívüli közgyűlésen a tag-
ság meghozta a döntést, hogy az addig az 
Alap által működtetett és felüg yelt FKS 
önállóan működő egyesületté alakuljon át 
(a név ekkor változott FKSE-re). Ez az ese-
mény egyben az egyesület rendkívüli ala-
kuló közgyűlése is volt, s napirendi pontjai 
között szerepelt az egyesületi alapszabály 
kidolgozása, amely kimondta, hogy amint a 
szervezetet bejegyzik, elkezdődik leválása az 
Alapról. Ez a folyamat akkor zárult le, amikor 
1992-ben az Alap jogutódjaként létrejött a 
MAOE. Ezt követően megszűnt a Stúdiónak 
évente folyósított fenntartási támogatás is. 
A korabeli dokumentumok tanúsága szerint 
a kapcsolat az utódintézménnyel is folyta-
tódott, és leginkább a szakmai támogatás 
szintjén valósult meg. A függetlenedéssel 
járó feladatok közé tartozott a tagság, vala-
mint a tagságot képviselő testület – vezető-
ség – önszervező tevékenysége, illetve annak 
tisztázása, hogy ki milyen szerepet vállal az 
egyesület új profiljának alakításában.
Az FKS szervezeti felépítéséből megmarad-
tak olyan alapvető strukturális elemek, mint 
a közgyűlés, illetve a közgyűlések közötti idő-
tartamban a Stúdió ügyeit vivő, képviseleti 

alapon működő, a közgyűlés által választott vezetőség intézménye. A 90-es 
évek elején új szereplőként szemléletváltást hozott a szervezet szakmai 
életébe a galériavezető megjelenése, aki a művészeti vezető feladatköreit 
kapta meg. Mellette működött – szintén fizetett munkaerőként – a teremőr, 
valamint az egyesületi titkár, aki az operatív működésért felelt. A gyűjte-
ménykezelő pedig az éves kiállítások alkalmával vásárolt munkákból álló 
gyűjtemény adminisztratív ügyeivel foglalkozott.
A magyar művészeti intézményrendszeren belüli működést a 90-es évek 
elején még a rendszerváltást megelőzően kialakított intézményi kapcso-
latok biztosították. Ezek az intézmények – Műcsarnok, Ernst Múzeum, 
Magyar Nemzeti Galéria, Vigadó Galéria – adták legtöbbször a Stúdió 
éves kiállításainak helyszínét mind a függetlenedést megelőző, mind az 
azt követő időszakban. A 90-es évek elején ehhez a sorhoz csatlakozott 
a Budapest Galéria Lajos utcai kiállítótere is, ahol az egyesülettel kötött 
megállapodás keretében évente egy-két stúdiós kiállítás rendezésére nyílt 
lehetőség.1

A kiállításokat a 80-as évek végéig a Képző- és Iparművészeti Lektorátus 
zsűrizte, majd árazta be az ott kiállított műveket, az évtized végére azon-
ban egyre jobban fellazultak a szigorú keretek. A rendszerváltás után az 
éves kiállítások megörökölt hagyománya megmaradt és szalon jellegű 
zsűrimentes kiállítások formájában működött tovább. Az éves kollektív 
tárlat intézménye már nem látta el korábbi funkcióját: az egyre bővülő 
lehetőségek miatt mint fontos bemutatkozási alkalom egyre kevesebb jelen-
tőséggel bírt. A zsűrizés mint szűrő kiesését követően már nem volt ideo-
lógiai/esztétikai/mediális megkötés azzal kapcsolatban, hogy ki milyen 
munkával reprezentálhatja magát ezeken az eseményeken. A kötöttségek 
nélkül rendezett seregszemlék azonban a 90-es évek közepére elvesztették 
jelentőségüket. A fentiek tükrében a Szalon – a kultúrpolitikai vonatkozás 
mellett – értelmezhető egyfajta önreflexív mozzanatként is. 
1993-ban a Műcsarnok akkori igazgatója, Keserü Katalin a Stúdiónak írt 
levelében jelezte, hogy az intézmény következő évi menetrendjében történt 
változás miatt nincs lehetőség arra, hogy az Ernst Múzeumban rendezzék 
meg a hagyományos éves tárlatot. Az egyesület archívumában lévő 1993-as  
levelezésben olvasható, hogy Keserü Katalin 1995-re egy tematikus 
kiállítás megrendezését szorgalmazta, amellyel a Stúdiónak pályáznia 
kellett, amennyiben részt kívánt venni a Műcsarnok éves programjában.2 
A dokumentumok között megtalálható Kovács Péter Keserü Katalinnak 
írt levele is, amelyben a tematikus kiállítással szembeni ellenvéleményét 
fejtette ki, arra hivatkozva, hogy az éves zsűrimentes tárlatok lényege, hogy 
átfogó képet adjanak a Stúdió művészeinek munkájáról. 
Az egyes művészeti intézmények vezetői között sem alakult ki szakmai 
konszenzus arról, hogy az újraformálódó intézményi közegben a Stúdió 
milyen szerepet vállaljon. Ezért bírt nagy jelentőséggel az FKSE részéről a 
belső változás és a misszió meghatározása. A később „kurátori fordulatként” 
kanonizálódott 1996-os A legkevesebb című kiállítás3 a fennálló szituáci-
óra adott válaszlehetőség volt. A kiállítás szervezői – Bencsik Barnabás, 
Beöthy Balázs, Babarczy Eszter – már kurátorként jegyezték magukat. 
A kiállításrendezői munka tehát magában foglalta a kiállítás koncepci-
ójának kialakítását, s ugyanakkor ennek kurátori tevékenységként való 
felfogása hazai közegben is meghonosította a kurátori g yakorlat fogalmát. 
Az ezt követő évben két tematikus kiállítás is nyílt: az egyik Petrányi 

1  Interjú Bencsik Barnabással. In: NEM TÚL TÁVOLI JELEN 1995 – 2033. A Mag yar 
Képzőművészeti Eg yetem Képzőművészet-elmélet szakának kiállítása, online katalógus, 2015, 
44-48., 45. ld. https://issuu.com/zbalazs/docs/nttj_ok

2  A pályázaton való részvételre az egyesület tíz művészettörténészt kért fel: Andrási Gábort, 
Beke Lászlót, Bencsik Barnabást, Hajdu Istvánt, Kovalovszky Mártát és Kovács Pétert, L. 
Menyhért Lászlót, Ladányi Józsefet, Markója Csillát, valamint Pataki Gábort.

3  A legkevesebb. Ernst Múzeum, Budapest, 1996. február 21 – március 17.
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2 Zsolt Rejtőzködő című kiállítása,4 a másik pedig a Zwickl András által 
rendezett sic! Humor a kortárs képzőművészetben című tárlat5 volt. Az évtized 
második felében a hagyományos zsűrimentes tárlatokat tehát felváltották 
a tematikus kurátori kiállítások.
A 90-es évek közepén az éves kiállításokhoz kapcsolódó évkönyvek profiljá-
ban is változás volt tapasztalható. A korábbi, eseménykronológián alapuló 
évkönyvek felépítését L. Menyhért László művészettörténész, a Stúdió 
művészeti vezetője (1987–1991) vezette be az évtized elején. Ám az 1994–95-ös  
évkönyvben6 már egy problémafelvető szociológiai felmérés keretein 
belül vizsgálta és elemezte a tagok élet és munkakörülményeit a Magyar 
Gallup Intézet. A tagok anyagi támogatását az egyesület munka- és szak-
mai ösztöndíj, valamint szociális támogatás formájában segítette – ezeket  
meghatározott periódusonként limitált számú művész nyerhette el7 –, 
továbbá rendelkezésükre állt a Rottenbiller utcában működő négy műterem 
használatának lehetősége. A 90-es években az ösztöndíjak mellett az éves 
kiállításokon kiosztoták a pénzjutalommal járó szponzorációs díjakat is.
Az Alap átalakulásával megszűnt a fix pénzügyi támogatás; a vezetőség 
feladata lett, hogy a működéshez szükséges feltételeket megteremtse.  
A projekt-alapú finanszírozási rendszerre való áttérés, valamint a cse-
kélyebb mértékű állami és önkormányzati támogatás mellett a nagyobb 
vállalatoktól (többek között: Alfa Romeo, Magyar Külkereskedelmi Bank) 
érkező szponzorációs támogatás segítette a Stúdió működését. A kiállí-
tási programok finanszírozására a MAOE, a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium, az NKA, illetve a Soros Alapítvány pályázatai nyújtottak 
lehetőséget.
A Stúdió Galéria – mely 1972-es létrehozásától kezdve egyéni bemutatko-
zási lehetőséget nyújtott a tagoknak – működésének szemléletmódjában 
is fordulat következett be a 90-es évek folyamán. Bencsik Barnabás – aki 
1990-től 1999-ig galériavezető pozíciót töltött be a Stúdióban – nyitottabb 
és nemzetközileg is elismert színvonalú, következetes kiállítási program 
megszervezésére törekedett.8 Az új rendszer kialakulásával az évi 12-ről, 
15-16-ra nőtt az egy évben megrendezett egyéni kiállítások száma, ami azok 
időtartamát – a korábbi rendszertől eltérően – két-háromhetes időszakokra 
rövidítette le. Az előző szisztémát, miszerint a tagság köréből összeálló 
zsűri hozott döntést arról, hogy milyen kiállítások valósuljanak meg, fel-
váltotta az a gyakorlat, hogy a galériavezető nagyobb szabadságot kapott 
a galéria programjának összeállításában.9 Ugyanebben az időszakban 
készült el a Gallery by Night eseménysorozat koncepciója is.10 Az első alka-
lommal 1991-ben megrendezett, majd hagyománnyá váló GbN új lehetősé-
geket hozott az addigi kiállításrendezési gyakorlatba. A tíz egymást követő 
estén megrendezett kiállítások – melyeken egyszerre akár több művész is 
szerepelhetett – teret adtak a tematikus rendezési elvnek, ami lényeges volt 

4  Rejtőzködő. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Eg yesület és a Műcsarnok kiállítása, Ernst 
Múzeum, Budapest, 1997. szeptember 16 – október 12.

5  sic! Humor a kortárs képzőművészetben, BTM/Fővárosi Képtár – Kiscelli Múzeum, 
Templomtér, Budapest, 1997. június 26 – augusztus 24.

6  Stúdió évkönyv 1994–95, szerk. Bencsik Barnabás, Fiatal Képzőművészek Stúdiója 
Egyesület, Budapest, 1996

7  Munkaösztöndíj: minden második hónapban öt művész pályázhatott az egyszeri 10.000 
forintra. Szakmai ösztöndíj: évente két alkalommal 5–5 művész kapta meg 6 hónapra a 
havi 7000 forintot. Szociális támogatás: folyamatosan került kiosztásra, indoklással 
alátámasztva lehetett igényelni, havonta 4-5 művész kapta meg a 6000 forint összegű 
egyszeri támogatást. In: Stúdió évkönyv, 1994–95, szerk. Bencsik Barnabás, Fiatal Fiatal 
Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Budapest, 1996, 14.

8  Tardos Károly: Független galéria a Stúdió bázisán – Stúdió Galéria. In: Stúdió évkönyv  
1994–95, szerk.: Bencsik Barnabás, Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, Budapest, 
1996, 107.

9  Uo. 110.
10   A Gallery by Night történetéről lásd bővebben: L. Molnár Mária: Gallery by Night. 

Kommunikáció, kontextus, képi reprezentáció, In: Gyönyörű ez a mai nap. A nyolcvanas 
évek és a kilencvenes évek művészete – történet és elmélet, szerk.: Markója Csilla, MAOE, 2003, 
107-120.

a kurátori szemléletmód meghatározásának 
szempontjából. Az 1998-as kiállítássorozat 
külföldi kurátorok és művészek meghívásá-
val valósult meg.11 A nyitottabb kiállításprog-
ram elősegítette a művészek integrálódását 
a nemzetközi művészeti közegbe, valamint 
pozícionálásukat a nemzetközi piacon.  
1996-ban a Stúdió Galéria részvételével lét-
rejött a Független Képzőművészeti Műhelyek 
Ligája (Liga),12 melynek fő feladata a hazai 
intézményrendszeren belül működő non-
profit művészeti helyszínek támogatása volt.
A 90-es években a megnövekedett pályá-
zati lehetőségeknek köszönhetően, és Ben-
csik Barnabás galériavezetői tevékenysége 
nyomán elindult a nemzetközi kapcsolatok 
kiépülése, majd megerősödése. Az NK A, 
vagy a külföldi kulturális intézetek pályá-
zatai (pl. Pro Helvetia, British Council) 
lehetőséget nyújtottak cserekiállítások és 
rezidencia programok meg valósítására 
is. Ezeknek köszönhetően aktív kapcsolat 
alakult ki számos nyugat európai várossal. 
Hosszútávú együttműködésként említhe-
tők a ljubljanai Škuc galéria partnerségével 
megvalósult cserekiállítások, vagy a londoni 
In and Out of Touch – British-Hungarian 
Cultural Exchange Project on Contemporary 
Visual Art elnevezésű művészcsere-program, 
melynek keretében a résztvevő művészek 
egymás lakásában, műtermében alkothattak 
a rezidenciaprogram ideje alatt.
Az 90-es évek közepétől a gazdasági meg-
szorítások következtében az egyesület egyre 
rosszabb f inanciális helyzetbe került, a 
nehézségek új működési modell kialakítását 
tették sürgetővé. 2005-ben, az újabb anyagi 
megszorítások következtében a galériaveze-
tői pozíció megszűnt, szerepkörét a vezető-
ségi tagokból alakult Galéria Bizottság vette 
át.13 2007-ben vezetőségi döntésre a Stúdió 
Galériát az egyesület ebből a célból felújított 
székhelyére, a Rottenbiller utcába költöztet-
ték,14 a Képíró utcában pedig a C3, a Képző-
művészeti Egyetem, valamint az FKSE közös 
támogatásával létrejött a LABOR Galéria.15

11  Ld. http://studio.c3.hu/arch/gallery-by-night-1998/
12  A Liga alapító intézményei: Bartók 32 Galéria, Első 

Magyar Látványtár Alapítvány, Kortárs Művészeti 
Intézet (Dunaújváros), Fiatal Képzőművészek 
Stúdiója Egyesület (Stúdió Galéria), Liget Galéria, 
Óbudai Társaskör Galéria, Óbudai Pincegaléria.

13  Diskurzusok. Szerk.: Csatlós Judit, Csizek Petra, 
Fenyvesi Áron, Orbán György, Szalai Borbála, 
Vécsei Júlia, FKSE, Budapest, 2009, 22.

14  Böröczfy Virág: Többirányú utcák: régi és új 
stratégiák a művészeti stúdiók működésében.  
Műértő, 2007/11., 12.

15  http://labor.c3.hu/


